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  زانكؤزانكؤ  قوتايبقوتايب _  _ هةورامييهةوراميي  عرفانعرفان ...  ... هةوليرهةولير  شاريشاري  يي) ) 44//55//11//20052005 ( (رووداوةكةيرووداوةكةي  لةثةراويزيلةثةراويزي
  

 كورد طوايا كة دةخوينينةوة و دةبيستني هةريمةوة ناوخؤي راطةياندين دةزطاكاين لة زؤرجار
 لة رةيةوةبا لةو زؤريك تةوةروطفتوطؤي تةنانةت، ئةمريكادا يةكطرتووةكاين والَتة لةطةلَ هاوثةميانة

 بةر خستة باسةيان ئةو جار جةندين ئامسانييةكانيش كةنالَة بةتايبةيت، بالَوكرايةوة ميدياكانيشدا
 ئةوةبوو، دةركةوت بؤم ضاوثيكةوتنانةدا دميانةو لةو كةمن ئةوةي، ليكؤلينةوة و باس

 رادةطةيةنن ئةوة يةوةبةدلَنياي زؤر) هةولير و سليمانيي (كورديي حكومةيت هةردوو كةسياسةمتةداراين
 هاوثةميانييةيت كورد بةلَي كة دةكةنةوة دلَنيا كورديش ميللةيت و ئةمريكادا لةطةلَ هاوثةميانة كورد كة

 برؤمةوة نامةوي ليرةدا من ؛ عيراقيدا رذيمي روخاين تريؤرو دذة جةنطي ثرؤسةي لةسةرةتاي طريداوة
 راو لةو زؤريك لةطةلَ منيش هةرضةندة! ؟ نا يان ميانةهاوثة لةراستيدا كورد ئايا كة ئةوباسة سةر

 شتيكي بشيب ئةطةر، نيية ئةمريكادا كوردو نيوان لة) ياسايي (هاوثةميانييةيت كة بؤضوونانةدام
 تا نيم كورديش قةوارةي دروستبووين دذي من لةراستيدا، نيية ئارادا لة نووسراويك هيض بووةو سةرثييي

 هاوثةمياين داواكاري كة ئةوةية دةيبينم من كة ئةوةي بةالَم! ! نةخير، بارةيةوة ةول بينة رةش بلَين
 ئةطينة، هةبيت ئابووري و سةربازيي و سياسيي دةسةالَيت كةبةرامبةرةكةي داوادةكات داواية ئةو كاتيك

 روون ثةميانييةتة هاو بةو سةبارةت روونكردنةوةيةكي تائيستا ضؤن ئةمريكا وةك زهليزيكي
 و سياسةت جلَةوي ئيستاش تا هةرمي حكومةيت هةردوو، نةناوة ثيادا دانيشي تةنانةت ؛ نةكردؤتةوة
 بارةيةوة لةو منوونةش بضوكترين، ئةمريكاوةية وةك زهليزاين دراوسيو والَتاين بةدةست ئابوورييان

 بةنزين ليتر) 20 (ورانةسنو لةو يةكيك بةداخستين كة، بوو هةريم دواييةي ئةم سوتةمةين كيشةي
 كة ئةوةية سياسيش منوونةي بضوكترين، ئابووريي منوونةي ئةمة، سويسري ديناري) 100 (طةيشتة
 زؤرينةي ئةويش، كةركوك بطاتة سةعاتدا) 24 (لةماوةي هةلَبذاردن ثرؤسةي دواي بةتةماية توركيا

 و بةكورديي! ! هةلَكراوة بؤ سةوزي ؤثيطلَ ئةمريكاوة لةاليةن كة واية ثييان سياسييةكان ليكؤلَةرةوة
 هةريمي وةك طةورةي مةيدانيكي لة واية ثي ياري تؤثي وةك كورد دةرةتاين يب طةيل كيشةي بةكورتيي
 ئيستا تا كورديي سياسةمتةداراين ضؤن! ! ! ثيدةكريت ياري ناحةزانيدا و زهليزان ثيي لةذير كوردستان

 كة توركيايةك، دةوةوستيت توركيا حةزي و سياسةت ثيضةوانةي ضؤن ئةمريكا كة نةطةيشتوون بةوة
 ئةمريكا كة نازانن بةوة ضؤن ياخود! ! ئاواوة رؤذ بة رؤذهةالَتة ثةيوةستبووين دةرطاي طةورةترين

 ةيئاماد ينن بؤ زؤري هةركاتيك ئيرانيش، و ئيران دذي دةهينيت بةكار زةختيك وةك كورداين كيشةي
 باسةكةم تةوةري لةراستيدا ؛ نةكريت دروست كوردان بؤ قةوارةيةك هيض مةرجةي بةو دةبيت طفتوطؤ
 كة ئةوةي، بدويم ليي كورتةية بةم زاين زةروورم بة بؤية باسةيةوة بةم نزيكبوو زؤر بةالَم نةبوو ئةمةش

 كةهيزةكاين- هةولير ريشا مانطةي ئةم ي) 5/4 (شةوي رووداوةكةي كة ئةوةية ليرةدا مةبةستمة
 ضةندين دواتريش شارةو ئةو طةرةكةكاين لة يةكيك بةربوونة كؤثتةرةوة و تانك ضةندين بة ئةمريكا
 كة كردةوة دووثات ئةوةي تر ئةوةندةي -! ! تيبةردا ئاطر سةالحةدينيان زانكؤي قوتابياين ذووري
 هةريمي ناوخؤي وةزيري وةك، نيية دانداكور لةطةلَ سةربازي و سياسيي ثةيوةندييةكي هيض ئةمريكا
 ئةو هيشت نةيان بةالَم، هانايانةوة بة نارد ئاسايشمان هيزةكاين تةنانةت : دةلَي دةيطيريتةوةو ئةوال

 حكومةيت ثرسي بةيب ئةمريكا هيرشةي ئةو : دةلَي ناوبراو وةزيري وةهةروةها، ببنةوة نزيك هيزانةش
 هاوينة بووةتة كة كوردستانيك سةيرة زؤر! ! شوينانة ئةو سةر كوتاوةتة هةلَيان كويرانة بووةو هةريم
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 طياين بةرببنة شةويك بةنيوة كة ببةخشي مةعنايةك ض دةيب، هيزانة ئةو حةوانةوةي جيي هةوارو
 ئةو كة دةلَيم هةرئةوندة من! ! يننةوة بؤ عوزرمان دواتريش شارةيةيةو ئةو طةرةكيكي هاووالَتياين

 طةورةترين ليية كوردستاين ثةرلةماين بينايةي كة ئةوشارةي بؤسةر ئةمريكا دوِرندانةي هيرشة
 ! ! ! ! دينيتةوة كورددا سةركردايةيت وةبري شتيش زؤر كوردوو طةيل بؤسةر بوو) تةحةددا(
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